
 

                        
         REPUBLIKA HRVATSKA  
            ZADARSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA ZEMUNIK DONJI  
                  Općinsko vijeće 
 

Temeljem članka  55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji, 

predsjednik Općinskog vijeća sazvao je telefonsku sjednicu općinskog vijeća 

 (33. po redu) 05. prosinca 2016. g.  s početkom u 14,00 sati. 
 

Predsjednik općinskog vijeća ovlastio je Snježanu Ćurković (Pročelnica-voditeljica zapisnika) 
za pozivanje vijećnika. 
Telefonskom pozivu odazvali su se  općinski vijećnici i glasovali: 
Jure Fabijan, Ivica Dražić, Ivica Miljanić, Marjan Marušić, Marijana Dujak, Božica Baždarić, 
Rade Graovac, Ivana Paleka, Milivoj Krnčević, Josip Marušić, Ante Šestan. 
 
Općinski vijećnik Željko Buljat odazvao se pozivu i nije glasovao o prijedlogu s napomenom 
da smatra da bi  Predsjednik Općinskog vijeća trebao odraditi telefonsku sjednicu a ne 
(Pročelnica, voditeljica zapisnika) 
 

Predložena točka dnevnog reda: 
 

1.Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Zemunik Donji 
unutar mjere 07,, Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz Programa ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 sa prilozima. 

 
Sa 11 glasova ZA donesena je 
 

Odluka  

o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Zemunik Donji unutar mjere 

07,, Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. s prilozima :  

1. Prilog I 

– opis projekta/operacije 

2. Prilog II 

- Izjava o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama 

3. prilog III 

Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza  

4. Prilog IV 



Tablica korištenja javne potpore 

Koja sa prilozima čini sastavni dio ovog zapisnika.  

Stupanjem na snagu  ove odluke prestaju važiti: 

 
1. Odluka   o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 

samouprava za nerazvrstanu prometnicu u Općini Zemunik Donji na k.č. 5074, 
k.o. Zemunik , donesene na 30. sjednici općinskog vijeća održanoj  29. rujna   
2016. g 

 
2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Zemunik Donji 

unutar mjere 07,, Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz 
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. donesena 
na 32. sjednici općinskog vijeća održanoj   10. studenog   2016. g.  

 
 
Klasa: 021-01/16-01/33 
Urbroj: 2198/04-2-16-01 
ZemunikDonji,  05. prosinca  2016.g.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZEMUNIK DONJI 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Jure Fabijan dipl.oec.  
 


